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Bakalárska práca s obhajobou 

Rozprava k bakalárskej práci v rámci teoretických východísk odboru ošetrovateľstvo 

(ošetrovateľstvo ako vedná disciplína, ošetrovateľské modely, etické, komunikačné a právne 

aspekty ošetrovateľstva)  

Rozprava k bakalárskej práci v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s 

chirurgickými ochoreniami 

Rozprava k bakalárskej práci v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s ochoreniami 

vnútorných orgánov a žliaz  

Rozprava k bakalárskej práci v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa 

 

 

Praktická štátna skúška 

Praktické zručnosti a aplikácia ošetrovateľského procesu v chirurgických odboroch 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta metódou ošetrovateľského procesu: 

1) s ochorením tráviaceho systému – náhle brušné príhody (apendicitída, ileus, akútna 

pankreatitída) 

2) s ochorením tráviaceho systému – osobitosti pri vredovej chorobe žalúdka a 

dvanástnika 

3) pri ochoreniach žlčníka a žlčových ciest 

4) pri ulceróznej kolitíde, s Crohnovou chorobou 

5) s nádorovými  ochoreniami hrubého čreva 

6) s cievnymi ochoreniami končatín – varixy, obliterujúca ateroskleróza DK 

7) s cievnymi ochoreniami končatín – diabetická noha 

8) s cievnymi ochoreniami končatín – ischemický syndróm dolných končatín 

9) v predoperačnom období (TEP bedrový kĺb) 

10) v predoperačnom období (TEP kolenný kĺb) 

11) rany 

12) drény 

13) stómie 

14) s poraneniami hrudníka 

15) s polytraumou /havárie, úrazy DK, HK 

16) so zlomeninami 

17) s poraneniami hlavy 

 

 



Praktické zručnosti a aplikácia ošetrovateľského procesu v odboroch vnútorného lekárstva 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta metódou ošetrovateľského procesu: 

1) s ochorením dolných dýchacích ciest 

2) s ochorením srdca – infarkt myokardu 

3) s ochorením srdca – chronické srdcové zlyhanie 

4) s ochorením arterií dolných končatín 

5) s ochorením tráviaceho systému 

6) s chronickým ochorením pečene 

7) s ochoreniami krvi a krvotvorby 

8) s endokrinologickými a metabolickými ochoreniami 

9) s ochoreniami obličiek (dialyzovaný pacient) 

10) s ochoreniami pohybového systému 

11) s ochoreniami nervového systému (náhla cievna mozgová príhoda) 

12) s onkologickým ochorením 

13) s ochoreniami kože 

14) s psychiatrickým ochorením 

15) o geriatrického pacienta 

16) o polymorbidného chronicky chorého pacienta 
 

 

Praktické zručnosti a aplikácia ošetrovateľského procesu v pediatrickom ošetrovateľstve 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa metódou ošetrovateľského procesu: 

1) s bolesťou brucha, so zameraním na brušné príhody, na psychické poruchy 

2) s bolesťou brucha (Ulcerózna kolitída, Crohnova choroba) 

3) s chorobami tráviacich ústrojov – gastritída, enteritída 

4) s chorobami tráviacich ústrojov – dyspeptické ťažkosti, nechutenstvo, vomitus, 

5) s ochorením tráviaceho systému – malabsorpčný syndróm 

6) s ochorením tráviaceho systému – pankreatitída 

7) s ochoreniami  dolných dýchacích ciest (bronchitída, pneumónia) 

8) s ochorením horných dýchacích ciest (rinopharyngitída, sinusitída, laryngitída) 

9) s ochorením uropoetického systému (infekcia močových ciest) 

10) s ochorením uropoetického systému (glomerulonefritída, nefrotický syndróm) 

11) s ochrením centrálneho nervového systému a senzomotorickými ochoreniami 

(encehpalitída) 

12) s poruchami látkovej premeny (diabetes mellitus, obezita, dna) 

13) s imunoalteračným ochorením (asthma bronchiale, atopická dermatitída) 

14) so zápalovým ochorením kostrovo svalového systému (monoartritídy, polyartritídy) 

15) pri náhlych stavoch (febrilné kŕče, respiračné zlyhanie, cirkulačné zlyhanie - šok, 

status epilepticus) 

16) pri bolestiach na hrudníku 
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